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 انـــــــــــــــــــــــــــبي
     

 2021أبريل  16الشهري يوم الجمعة  اجتماعهعقد املكتب التنفيذي للمنظمة املغربية لحقوق إلانسان    

ى جانب الوضعية الحقوقية في إلألانشطة املنجزة وكذا املستقبلية  حول  ل أعمالهو ، وتمحور جدعن بعد

 اجتماعه بالتأكيد على: وأنهىبالدنا وكذا إلاعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر، 

  لفتح حوار جدي مع  وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلميدعوة

النقابات التعليمية من أجل إيجاد حل لوضعية الاحتقان الذي  ألاساتذة املتعاقدين تحت تأطير 

تعيشه املؤسسات العمومية، مع مناشدة ألاساتذة على التحلي بضبط النفس ومراعاة حق 

 التلميذات والتالميذ في التعليم والتعلم؛

  الحلول جاد يفتح حوار جدي وفعال مع النقابات التعليمية خاصة ومع املركزيات النقابية عموما ل

 واملشاكل التي تتخبط فيها الشغيلة؛

  شجب القوة املفرطة التي لوحظت في ألاشهر ألاخيرة والتي استخدمتها السلطات العمومية في مواجهة

 التظاهرات السلمية؛

  لى خصوصية املرحلة التي تمر بها إلى التحلي بروح املسؤولية والانتباه إدعوة كل الفئات املحتجة

 العالم بسبب الجائحة وذلك بااللتزام باملقتضيات القانونية الخاصة بالطوارئ الصحية؛بالدنا وكذا 

  لى إيقاف هذا إمناشدة املعتقلين املضربين عن الطعام السيدان عمر الراض ي وسليمان الريسوني

 ضراب الذي يحد حقهم في الحياة؛إلا 

 حاكمة العادلة وألحد تسريع إلاجراءات القضائية بخصوص ملفهما حماية ألحد شروط امل

 املقتضيات الدستورية؛

 وبالتالي إغالق املحالت  ،تمتيع الفئات الهشة املتضررة من حظر التجوال الليلي خالل شهر رمضان

 ؛ 19التي تشتغل فيها كاملقاهي واملطاعم من تعويض مناسب من طرف صندوق كوفيد 

  وما يعانون منه من ظروف جد صعبة بخصوص وضعية الالجئات والالجئين واملهاجرات واملهاجرين

فإن املكتب التنفيذي سيقدم مذكرة بهذا الخصوص للقطاعات واملؤسسات ذات الصلة  ،ومقلقة

 ليجاد حلول فعلية وحقيقية لهذه الفئات؛
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  2022و ماي أإطالق دينامية إلاعداد للمؤتمر الوطني الحادي عشر املزمع عقده خالل شهر مارس ،

موضوع الندوة املوضوعاتية التي تسبق أشغال املؤتمر خالل الدورة املقبلة  وذلك بعقد ندوة حول 

 للمجلس الوطني للمنظمة خالل شهر ماي املقبل؛

  ،تثمينه للتوجهات الرسمية بخصوص الحماية الاجتماعية وتعميمها على كافة املواطنات واملواطنين

 ات؛املوضوع الذي ستتابعه بالتقييم وتقديم املالحظات والتوصي

املستجد وحثها على ضرورة  19تثمين ما تقوم به السلطات بخصوص عملية التلقيح ضد كوفيد 

 .التزود باملزيد من اللقاحات ببذل جميع الجهود من أجل هذا الهدف

 املكتب التنفيذي

 2021بريل أ 16الرباط 

 

mailto:contact.omdh1@gmail

